دليل التشغيل السريع لجهاز Medela Symphony® PLUS
متى يمكن التحويل من برنامج
 INITIATEإلى MAINTAIN؟

برنامج
INITIATE

برنامج
MAINTAIN
تكوين عملية إدرار
الحليب والحفاظ عليها

بدء إدرار الحليب

بعد
الوالدة

يتم لمرة واحدة على األقل استخراج
مقدار  20مل أو أكثر من الحليب في
ثالث جلسات متتالية لضخ حليب األم

1

مقدار أكبر من
أو يساوي  20مل

 8إلى
 12مرة
في 24
ساعة

1

2

مقدار أكبر من
أو يساوي  20مل

3

أو

عندما تصبح العالمات الفسيولوجية
لتنشيط إفراز الحليب* ظاهرة

2

*الشعور بامتالء الثدي بالحليب وتمدده أثناء اإلرضاع
(يبدأ الحليب في التدفق)

جلسة ضخ الحليب
≈  15دقيقة
مراحل التحفيز ،ومراحل ضخ
الحليب ،وفترات االستراحة

مقدار أكبر من
أو يساوي  20مل

أو

3

اليوم
السادس
وأكثر

قومي بالتحويل إلى
برنامج  MAINTAINفي مدة
ال تزيد عن اليوم السادس

مالحظة :ال يحل دليل التشغيل السريع هذا محل تعليمات االستخدام الكاملة.
ي ُرجى الرجوع إلى تعليمات االستخدام الخاصة بجهاز  Symphonyلمعرفة المزيد من المعلومات.

من اليوم
السادس

 8إلى
 12مرة
في 24
ساعة

جلسة ضخ الحليب
تستمر لمدة تزيد عن
أو تساوي  15دقيقة
2-Phase Expression
(مرحلة التحفيز وضخ الحليب)

برنامج INITIATE

يمكنك التيقن من تشغيل هذا البرنامج
ِ
من خالل هذه الرموز الظاهرة على
شاشة العرض:

برنامج MAINTAIN

يمكنك التيقن من تشغيل هذا البرنامج من خالل هذه
ِ
الرموز الظاهرة على شاشة العرض:

Press power

Press power

اضغطي على زر
التشغيل

1.

MAINTAIN running

اضغطي على زر
التشغيل

1.
INITIATE press

اضبطي أحد مستويات
التفريغ .بعد مرور
دقيقتين ،يتحوّ ل
النظام تلقائي ًا إلى
مرحلة ضخ الحليب ( 3.b ) 4.
أو

2.

اضغطي على زر
«( Let-downنزول
الحليب)» الستخدام
برنامج INITIATE

2.

3.a

4.
برنامج MAINTAIN

برنامج INITIATE

≥
 15دقيقة

مالحظة :ينتهي تشغيل
البرنامج تلقائي ًا
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Switzerland

 15دقيقة

youtu.be/5A0M6Gth0Wo

إذا بدأ تدفق
الحليب قبل انقضاء
الدقيقتين ،فاضغطي
على زر «Let-down
(نزول الحليب)»
ً
مباشرة إلى
للتحويل
وضع ضخ الحليب ( .) 4.

أعيدي ضبط
مستوى التفريغ

اضبطي مستوى
التفريغ

3.

ثوان،
بعد مرور 10
ٍ
يبدأ تشغيل برنامج
MAINTAIN

مالحظة :ال ينتهي
تشغيل البرنامج تلقائي ًا

youtu.be/tJzah7CEalQ

!
مهم! اضبطي مستوى التفريغ بشكل صحيح
وقومي بالتحقق منه/تعديله إذا لزم األمر
احرصي دائمًا على استخدام أقصى مستوى
لك .يساعد هذا األمر على
تفريغ مريح بالنسبة ِ
إنتاج معدل مثالي من تدفق الحليب ويجعل
عملية ضخ الحليب أكثر كفاءة.

